
FIERBĂTOR
WK 8680
WK 8681

RO





 3

________________________________________________________________________________

A

B

C

K

J

D F

G

E

H

I



 4

ROMÂNĂ 05-12

________________________________________________________________________________



5 ROMÂNĂ

SIGURANŢĂ ȘI INSTALARE ____________________

Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
manualul de utilizare înainte de 
a folosi acest aparat! Respectaţi 
toate instrucţiunile de siguranţă 
pentru a evita deteriorarea 
aparatului datorată utilizării 
necorespunzătoare!
Păstraţi manualul de utilizare 
pentru referinţe ulterioare. În 
cazul în care acest aparat va 
fi cedat unei terţe părţi, acest 
manual de instrucţiuni trebuie, 
de asemenea, predat împreună 
cu aparatul.

 █ Acest aparat este destinat 
utilizării exclusive în 
gospodărie. Nu este destinat 
utilizării profesionale în:

- bucătării destinate personalului 
din magazine, birouri și alte 
medii de lucru,
- ferme,
- clienţii hotelurilor, motelurilor și 
altor medii rezidenţiale;
- mediu hotelier.

 █ Nu folosiţi aparatul în baie.
 █ Verificaţi dacă tensiunea de 

alimentare de pe etichetă 
corespunde celei caracteristice 
sursei locale de alimentare. 
Singura modalitate de a 
deconecta aparatul de la 

reţea este prin îndepărtarea 
ștecherului din priza de perete.

 █ Pentru protecţie suplimentară, 
acest aparat trebuie conectat 
la un întrerupător de protecţie 
împotriva defecţiunilor de uz 
casnic, care nu depășește 30 
mA. Consultaţi un electrician 
pentru indicaţii suplimentare.

 █ Nu scufundaţi aparatul, cablul 
de alimentare sau ștecherul 
în apă sau în alte lichide. Nu 
menţineţi aparatul sub fluxuri 
de apă curentă și nu curăţaţi 
nici o piesă componentă a 
acestuia în mașina de spălat 
vase. Doar coșul filtrului și 
vasul de sticlă al cafetierei pot 
fi curăţate în siguranţă în raftul 
superior al mașinii de spălat 
vase sau cu apă și lichid de 
spălare.

 7 Deconectaţi fișa de alimen-
tare după folosirea aparatului, 
înainte de a curăţa aparatul, 
înainte de a părăsi încăperea 
sau dacă apare o eroare.

 █ Nu deconectaţi fișa prin 
smulgerea cablului.

 7 Nu înfășuraţi cablul de alimen-
tare în jurul aparatului.

 █ Nu strângeţi, nu îndoiţi cablul 
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și cablul acestuia la îndemâna 
copiilor cu vârsta mai mică de 
8 ani.

 █ Acest aparat poate fi utilizat 
de către copiii cu vârsta de cel 
puţin 8 ani și de persoanele cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau cu lipsă de 
experienţă și cunoștinţe dacă 
au fost supravegheate sau 
instruite cu privire la utilizarea 
aparatului într-un mod sigur, 
astfel încât să înţeleagă 
pericolele implicate. Curăţarea 
și întreţinerea aparatului nu 
vor fi efectuate de către copii 
decât dacă au vârsta mai 
mare de 8 ani și se află sub 
supravegherea unui adult.

 █ Copiii nu se pot juca cu 
aparatul.

 █ Înainte și după folosirea 
aparatului pentru prima 
dată, curăţaţi cu atenţie toate 
părţile care intră în contact cu 
apă sau alimente. Consultaţi 
detaliile complete în secţiunea 
„Curăţare și întreţinere”.

 █ Uscaţi aparatul și toate 
accesoriile înainte de a-l 
conecta la sursa de alimentare 
și înainte de a atinge orice 
piesă.

SIGURANŢĂ ȘI INSTALARE ____________________

de alimentare și nu îl frecaţi 
de muchii ascuţite, pentru a 
preveni deteriorarea acestuia.

 █ Menţineţi cablul de alimentare 
departe de suprafeţele fierbinţi 
și de flăcări deschise.

 █ Nu utilizaţi aparatul cu un 
prelungitor.

 █ Nu utilizaţi niciodată aparatul 
dacă cablul de alimentare sau 
aparatul sunt deteriorate.

 █ Aparatele de uz casnic 
G R U N D I G  r e s p e c t ă 
standardele de siguranţă 
aplicabile, astfel încât dacă 
aparatul sau cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie reparat sau 
înlocuit de un centru de service 
autorizat pentru evitarea 
oricărui pericol. Lucrările de 
reparaţii defectuoase sau 
necalificate pot fi periculoase 
și pot provoca riscuri pentru 
utilizatori.

 █ Nu dezasamblaţi aparatul 
în nici o circumstanţă. Nu 
sunt acceptate pretenţii de 
garanţie pentru pagube 
cauzate de manipularea 
necorespunzătoare.

 █ Păstraţi întotdeauna aparatul 
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SIGURANŢĂ ȘI INSTALARE ____________________

 █ Nu operaţi și nici nu puneţi 
nici o parte a acestui aparat 
pe sau în apropierea unor 
suprafeţe fierbinţi, cum ar fi 
un arzător de gaz, plită sau 
cuptor încălzit.

 █ Nu folosiţi aparatul pentru 
nimic altceva decât pentru 
scopul pentru care a fost 
indicat în manualul de utilizare. 

 █ Orice utilizare incorectă ar 
putea determina vătămări 
potenţiale.

 █ Nu folosiţi niciodată aparatul 
în sau în apropierea locurilor și 
materialelor combustibile sau 
inflamabile.

 █ Operaţi aparatul numai cu 
piesele livrate.

 █ Utilizaţi întotdeauna aparatul 
pe o suprafaţă stabilă, plată, 
uscată și nealunecoasă.

 7 Asiguraţi-vă că nu există ni-
ciun pericol de îndepărtare 
accidentală a cablului de 
alimentare sau că cineva ar 
putea să oprească aparatul 
atunci când acesta este în uz.

 7 Poziţionaţi aparatul astfel 
încât ștecherul să fie întot-
deauna accesibil.

 7 Ţineţi aparatul numai de 
mâner. Există pericol de arsuri. 
Evitaţi contactul cu suprafeţele 
fierbinţi, precum și cu aburul 
emis.

 7 Poziţionaţi capacul astfel încât 
aburul fierbinte să fie îndrep-
tat în direcţia opusă a dvs.

 7 Nu deschideţi capacul în timp 
ce apa fierbe. Aveţi grijă în 
timp ce deschideţi capacul 
după ce apa a ajuns la punc-
tul de fierbere. Aburul care 
iese din fierbător este foarte 
fierbinte.

 7 Asiguraţi-vă că capacul 
rămâne întotdeauna în-
chis corespunzător când se 
utilizează fierbătorul.

 7 Placa de încălzire este fier-
binte după utilizare. Vă 
rugăm să nu atingeţi elemen-
tul de încălzire după utilizare. 
Vă rugăm, așteptaţi până la 
răcirea completă.

 7 Nu umpleţi niciodată apara-
tul deasupra indicatorului de 
nivel maxim. În cazul în care 
acesta este supraîncărcat, 
apa se poate vărsa.

 7 Evitaţi scurgerea lichidelor pe 
conector.
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 7 Nu umpleţi fierbătorul sub indi-
catorul nivelului minim.

 7 Nu folosiţi niciodată aparatul 
fără apă în interiorul acestuia.

 7 Nu umpleţi fierbătorul cu apă 
când acesta este fixat pe su-
port.

 7 Nu lipiţi obiecte străine pe 
aparat.
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Dragă client,

Felicitări pentru achiziţionarea noului dvs. 
fierbător GRUNDIG WK 8680 / WK 8681.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele manu-
alul de utilizare pentru a vă bucura pe deplin de 
calitatea produsului dumneavoastră GRUNDIG 
pe o perioadă îndelungată de timp.
O abordare responsabilă!

GRUNDIG se concentrează asu-
pra condiţiilor de muncă sociale 
convenite contractual, cu salarii 
corecte atât pentru angajaţii in-
terni, cât și pentru furnizori. De 
asemenea, acordăm o mare 

importanţă utilizării eficiente a materiilor prime, 
având în vedere reducerea continuă a 
deșeurilor de plastic în fiecare an. În plus, toate 
accesoriile noastre sunt disponibile timp de cel 
puţin 5 ani de la achiziţionarea oricărui produs.

Pentru un viitor care merită trăit.

Pentru cele mai bune motive. Grundig.

PREZENTARE GENERALĂ _____________________

Descriere produs 
Consultaţi figura de la pagina 3. 

A  Rezervor de apă

B  Duză / Filtru de calcar din oţel inoxidabil

C  Butonul de eliberare a capacului / capac

D  Buton pentru setarea temperaturii

E  Indicator temperatură 

F  Buton funcţiei fierbere 

G  Buton On / Off

H  Indicator nivel apă

I   Mâner  

J   Unitate de bază

K   Unitate de bobinare a cablurilor
      (sub unitatea de bază) 
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Pregătirea pentru utilizare
1  Îndepărtaţi toate ambalajele și materialele 

autocolante și aruncaţi-le în conformitate cu 
reglementările legale aplicabile.

2  Înainte de a utiliza aparatul pentru prima 
dată, curăţaţi cu atenţie toate piesele care 
intră în contact cu apa. (Consultaţi secţiunea 
„Curăţare și îngrijire”).

3  Introduceţi complet cablul de alimentare de la 
bobina J  din partea inferioară a bazei K . 
Treceţi cablul de alimentare prin slotul de pe 
bază.

4  Curăţaţi bine fierbătorul înainte de prima uti-
lizare și nu folosiţi apa rezultată în urma prime-
lor două cicluri de fierbere.

Operare
1  Apăsaţi butonul de deblocare a capacului C  

de pe boiler pentru a deschide capacul C .

2  Umpleţi rezervorul de apă A  cu apă.

Notă
 7 Nu așezaţi rezervorul de apă A  pe baza J  

în timp ce îl umpleţi cu apă.
 7 Nu umpleţi niciodată rezervorul de apă A  

deasupra indicatorului de nivel maxim sau 
sub indicatorul nivelului minim.

3  Închideţi capacul C  până când se fixează în 
poziţie.

4  Așezaţi rezervorul de apă A  pe baza J . 
Asiguraţi-vă că acesta este așezat în poziţie 
verticală și stabilă.

5  Introduceţi fișa în priza de perete.

█  Temperatura reală a apei va fi vizibilă pe 
afișaj.

6  Setaţi temperatura apei la orice valoare dorită 
(40-100) apăsând butonul de reglare a tem-
peraturii D  (+/-).

7  Apăsaţi butonul On / Off G .Un bip de aver-
tizare se va auzi o singură dată. Lumina bu-
tonului va fi aprinsă în timpul funcţionării. 
Odată ce temperatura dorită este atinsă, lu-

mina dispare și operaţia este terminată.  Veţi 
auzi 3 sunete de avertizare (bip).

8  Dacă se dorește, funcţia de fierbere se poate 
activa apăsând butonul F . 
– Indicatorul luminos al butonului F  se va 

aprinde.

 7 Dacă funcţia de fierbere este activată, 
fierbătorul va reîncepe procesul de fierbere 
când temperatura va scădea sub temperatura 
dorită. După 30 de minute, funcţia de fierbere 
va fi întreruptă automat.

 7 Butonul de menţinere a temperaturii F  
funcţionează în intervalul 50°C - 90°C.

Notă
 7 Capacul C  trebuie întotdeauna închis în timpul 

procesului de fierbere; altfel fierbătorul nu se 
va opri automat.

Notă
 7 Dacă doriţi să opriţi manual procesul de fi-

erbere, apăsaţi butonul On / Off G .
9  Deconectaţi ștecherul de la fișa de perete.

10  Scoateţi rezervorul de apă de pe baza J . 
Ţineţi cana de de mânerul I .

Atenţie
 7 Nu deschideţi capacul C  deoarece apa 

fierbinte ar putea stropi. Asiguraţi-vă că nu 
stropiţi soclul cănii cu apă.

11  Turnaţi apa prin duza B  în ceașca sau sticla pe 
care doriţi să o utilizaţi.

Sugestii și sfaturi
 7 Dacă doriţi să continuaţi procesul de fierbere, 

repetaţi procedura de la 1 la 10.

 7 Lăsaţi ca fierbătorul să se răcească între fie-
care proces de încălzire.

 7 Fierbătorul este echipat cu un filtru de apă B  
care filtrează calcarul și alte reziduuri atunci 
când apa este turnată.

 7 Utilizaţi apă dedurizată sau filtrată pentru a 
preveni acumularea calcarului. 

MOD DE OPERARE  __________________________
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Curăţare și îngrijire
Atenţie

 7 Nu folosiţi niciodată benzină, solvenţi sau 
detergenţi abrazivi, obiecte metalice sau perii 
tari pentru a curăţa aparatul.

 7 Nu puneţi niciodată aparatul, baza J  sau 
cablul de alimentare în apă sau în alt lichid. 

1  Opriţi aparatul și deconectaţi-l de la priza de 
perete.

2  Lăsaţi aparatul să se răcească complet.

3  Pentru a curăţa exteriorul aparatului, utilizaţi 
o cârpă moale, moale și un detergent blând.

4  Filtrul de calcar B  poate fi detașat în scopul 
curăţării. Pentru a detașa filtrul:

- Îndepărtaţi zăvorul filtrului ţinându-l și 
trăgându-l ușor în sus.

- În funcţie de nivelul de acumulare a calca-
rului, curăţaţi filtrul cu apă cu o cantitate 
mică de suc de lămâie sau oţet alb. Utilizaţi 
o perie moale.

- Introduceţi din nou filtrul de sus, până când 
acesta se fixează în poziţie.

Notă 
 7 Înainte de a utiliza aparatul după curăţare, 

uscaţi toate părţile cu atenţie folosind un 
prosop moale.

Curăţarea fierbătorului de 
depunerile de calcar
Curăţarea aparatului de depunerile de calcar 
extinde durata de funcţionare a acestuia. Perio-
ada dintre două curăţări depinde de duritatea 
apei din zona dumneavoastră.

5  Umpleţi fierbătorul cu apă, până la trei sferturi 
din nivelul maxim.

6  Adăugaţi oţet alb sau acid de lămâie în 
fierbător până la nivelul maxim.

7  Fierbeţi soluţia (consultaţi secţiunea 
Funcţionare).

8  După ce fierbătorul a fost oprit, deconectaţi 
aparatul.

9  Lăsaţi soluţia în fierbător timp de câteva ore.

10  Îndepărtaţi soluţia și clătiţi interiorul.

11  Umpleţi fierbătorul cu apă curată și fierbeţi 
apa.

12  Goliţi fierbătorul și clătiţi-l din nou cu apă.

Notă 
 7 Dacă depunerile de calcar persistă, repetaţi 

procedura.
 7 De asemenea, puteţi utiliza un agent de 

îndepărtare a calcarului adecvat pentru 
ceainice. Dacă utilizaţi un produs de eliminare 
a calcarului, urmaţi instrucţiunile acelui produs.

Atenţie 
 7 Dacă nu curăţaţi fierbătorul de depunerile de 

calcar după o lungă perioadă de timp în care 
îl folosiţi, partea inferioară din interiorul rezer-
vorului de apă se acoperă complet cu calcar și 
aparatul se va deteriora. În acest caz, acesta 
trebuie reparat de un centru de service.

 7 Nu se acceptă nicio cerere de garanţie 
pentru pagube cauzate de manipularea 
necorespunzătoare.

Depozitare 
Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul pentru o 
perioadă lungă de timp, depozitaţi-l cu atenţie. 
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat și com-
plet uscat.

Depozitaţi aparatul într-un loc răcoros și uscat. 
Asiguraţi-vă că aparatul nu este la îndemâna 
copiilor.

Respectarea directivei 
RoHS: 
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Di-
rectiva UE RoHS (2011/65 / UE). Produsul nu 
conţine materiale dăunătoare și interzise specifi-
cate în directivă.(WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și 
materiale de înaltă calitate, care pot fi 
refolosite și sunt adecvate pentru reci-
clare.
Prin urmare, nu aruncaţi produsul în 

același loc cu deșeurile menajere normale la 
sfârșitul duratei de viaţă. Este indicat să depuneţi 

INFORMAŢII ________________________________
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produsul la un punct de colectare pentru reci-
clarea echipamentelor electrice și electronice. 
Adresaţi-vă autorităţilor locale din zona dvs. 
pentru a afla amănunte despre aceste puncte 
de colectare. Ajutaţi la protejarea mediului și a 
resurselor naturale prin reciclarea produselor 

uzate.

Informaţii despre ambalaje
Ambalajele produsului sunt fabricate 
din materiale reciclabile în conformi-
tate cu regulamentele naţionale de 
mediu. Nu aruncaţi materialele de 

ambalare împreună cu deșeurile menajere sau 
alte deșeuri. Acestea trebuie predate la punctele 
de colectare ale materialelor de ambalare, de-
semnate de către autorităţile locale. 

Date tehnice

Sursă alimentare: 220-240 V ~, 50-60 Hz
Putere: 
WK 8680: 2520 - 3000 W
WK 8681: 2000 - 2400 W
Modificări tehnice și de proiectare rezervate.

INFORMATION _____________________________


